Brandpreventie
Uit onderzoek blijkt dat de meeste branden tijdens het koken ontstaan.
Hebt u een blusdeken direct bereikbaar en weet u hoe u daarmee moet
omgaan? Nooit met water blussen!
Ook een brandblusser op een centrale plaats in huis (goed bereikbaar) kan een
beginnende brand blussen.

Bij brand is tijd een cruciale factor, zorg dat u goed geplaatste en werkende
rookmelders in uw woning monteert.
Veel rookmelders werken niet goed omdat de batterijen nooit zijn vervangen,
en vooral omdat de rookmelders verkeerd gemonteerd worden.
Monteer rookmelders in de gangen en trappenhuizen, en op de route naar de
buitendeur(en).

Inbraakpreventiegids

Oorzaken van brand
Brandbaar materiaal rondom het kooktoestel, vette afzuigkap, omvallende
kaarsen, niet afgerolde kabelhaspels, ondeugdelijke verlengsnoeren,
wasmachine of wasdroger (ook pluizenfilter), frituurpan, kortsluiting in
elektrische apparatuur.
Ook kinderen die met vuur spelen.
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Schakel apparatuur helemaal uit, dus niet in stand-by (er blijft altijd nog
stroom lopen!)
Gebruik de magnetron alleen om voedsel te verwarmen, en let op de juiste tijd.
Pas op bij klussen met branders en elektrische apparatuur, verlengsnoeren en
kabelhaspels, spuitbussen bevatten vaak ontvlambare gassen.
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Voorwoord Inbraakpreventiegids

Veilig internetten, Uw digitale voordeur

Veilig wonen wil iedereen, maar dat vergt een discipline van aandacht en
bewustwording.
In het dagelijks leven zijn we druk met de dingen die ons boeien, werk, gezin,
hobby’s en nog veel meer.
We vragen ons nimmer af wat de gevolgen kunnen zijn van een inbraak, een
vreemde die in jouw huis rondloopt, door jouw persoonlijke spullen snuffelt, de
kamer overhoop haalt, door jouw slaapkamer struint, en uiteindelijk vertrekt
met jouw kostbaarheden, erfstukken, sleutels, pin-passen en wat allemaal nog
meer voor het grijpen lag.
De verzekeraar kan de waarde vergoeden, maar niet het gemis van het erfstuk,
en zeker niet het gevoel van veiligheid terug geven.
Als er niets verandert kan je eenvoudig binnenkort weer een ongewenst bezoek
verwachten, tenslotte staat er dan waarschijnlijk een nieuwe televisie en een
nieuwe laptop, met de doos en garantiepapieren erbij als het even meezit…
Inbraakpreventie begint met het inventariseren van kostbaarheden en de
zwakke plekken in huis.
Veel kan je eenvoudig zelf doen, door simpel de sleutels op te bergen, de
laptop niet voor het raam op de tafel te laten staan, en nog veel meer.
Echt veilig wordt het als een beveiligingsspecialist met je meekijkt naar die
zwakke plekken en je attendeert op maatregelen die de kans op een gerichte
inbraak met maar liefst 90% doen verminderen.
Deze inbraakpreventiegids gaat verder waar veel andere brochures ophouden.
Met aandacht voor inbraakpreventie, brandpreventie, veilig internetten,
waardeberging (Kluis), de tuin, verlichting, schadepreventie en nog meer.

Maakt u gebruik van draadloos internet, zorg er dan voor dan deze goed is
beveiligd.
Gebruik hierbij de hoogste encryptie, als u niet weet hoe dat moet, vraag dan
hulp van iemand die u goed kent en vertrouwt.
Hebt u vertrouwelijke gegevens op uw computer staan, zorg voor een
regelmatige back-up en een sleutel om bestanden te beveiligen.
Stel een wachtwoord in, dat niemand eenvoudig kan raden.
Een goede manier om een wachtwoord te maken, is om hem te baseren op
een zin en de eerste letter of het eerst e cijfer van elk woord te gebruiken.
(Bijvoorbeeld Ik heb een rode Ford Mustang uit 68! Je wachtwoord zou dan
IherFMu68! zijn.
Gebruik geen veelvoorkomende of eenvoudig te raden woorden in je
wachtwoord (bijv. voor- en achternaam, internetidentiteit of woorden uit een
woordenboek).

Kijkt u ook eens op de site van de overheid www.veiliginternetten.nl

Wil je meer informatie over deze onderwerpen, of mis je een onderdeel?
Stuur een email naar info@vanherpenbeveiliging.nl
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℡ 0348-434880

Inhoudsopgave
Vakantie
Bij (langdurige) afwezigheid kunt u uw post bijvoorbeeld op het postkantoor
laten bewaren, of regelmatig uit de brievenbus laten halen.
Laat de krant door sturen naar uw vakantieadres.
Sluit uw gordijnen niet, en zorg voor een bewoonde indruk.
Bijvoorbeeld door de krant open op de tafel te leggen, met een koffiebeker er
naast.
Vraag uw buren of ze de brievenbus leeg maken, uw planten verzorgen, en
regelmatig iets in de woning veranderen (wat van buitenaf zichtbaar is)

Organisatorische maatregelen
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Misschien kunnen zij de auto voor uw deur parkeren.
Laat in elk geval nooit zichtbare kenmerken achter dat u weg bent (ook voor
een boodschap)
Geen briefje achter het raam, of afwezigheidbericht op uw voicemail.

© Van Herpen Beveiliging & Telecommunicatie BV

Schakel uw telefoon eventueel door naar uw mobiele telefoon.
Als u op vakantie gaat, zorg er dan voor dat uw bagage niet erg opvallend
voorzien is van uw adres.
Vermeld nergens dat u op vakantie gaat, zoals op Facebook, Twitter, MSN,
blogs, Hyves ed.
Zorg voor een opgeruimde indruk in en om uw huis, een rommelige omgeving
nodigt ook uit voor vandalisme.
Hebt u een defecte straatlantaarn, meld dit bij het bedrijf dat de openbare
verlichting onderhoud, soms heeft men hiervoor een aparte ingang op de
website, of telefoonnummer.
Openbaar groen wat het zicht op uw woning ontneemt kunt u bij de Gemeente
melden.
© Van Herpen Beveiliging & Telecommunicatie BV
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Organisatorische maatregelen
Aanleg buitenverlichting
Sluit uw woning dag en nacht af met de sleutel en verwijder de sleutel uit de
ramen en deuren.

Kabels die u in de grond legt, moeten zijn voorzien van een speciaal
aardscherm en minimaal 60cm diep worden gelegd.

Als u de sleutel in het slot laat zitten, dan kan die vaak eenvoudig worden
verwijderd of mee genomen door onbevoegden.

Kabel boven de grond moet voldoen aan de norm NEN1010 en geschikt zijn
voor permanent buiten gebruik (grijze kabel), en kunt u in een slagvaste
(grijze) buis leggen.

Zoek een vaste – geheime – plaats voor u (reserve)sleutels, die bekend is bij
alle huisgenoten.
Sleutels in een sleutelkastje of een sleutelhaak, die voor iedereen goed
zichtbaar en bereikbaar is, is ook een uitnodiging voor inbrekers.
Met deze sleutels hebben ze toegang tot al uw eigendommen, zowel privé als
uw werk.
De sleutels moeten ook op een ruime afstand van ramen en deuren worden
gelegd, zodat ze niet via hengelen bereikt kunnen worden.

Grondkabel

ledverlichting

Snoeren zijn hiervoor niet geschikt en niet toegelaten.
Als u gaat slapen, sluit u alle ramen en deuren af, op het nachtslot, en u
verwijdert de sleutel.

Maak geen stekkerverbindingen buiten of schakelaars (deze kunnen door
onbevoegden worden gesaboteerd).

Voor de veiligheid bij brand, legt u de sleutel bijvoorbeeld boven aan de trap,
en voor iedereen goed zichtbaar en bereikbaar.
Leg nooit sleutels op een “geheime” plaats buiten of in de
berging/schuur/garage.
Voor de zekerheid kunt u een reservesleutel bij uw buren afgeven.
Leg goed vast aan wie u een sleutel heeft gegeven, als u nieuwe sleutels heeft
gekregen of bij verhuizing.
Gaat u verhuizen, vervang de cilinders (en sleutels) dan op het moment dat alle
verhuis- en verbouwingswerkzaamheden zijn beëindigd.

© Van Herpen Beveiliging & Telecommunicatie BV

Bij twijfel raadpleegt u de vakman, het gaat ook om uw eigen veiligheid en het
risico op kortsluiting.
Denkt u ook aan de vaak onverlichte achterpaden, deze zijn prima geschikt om
ongezien de woning aan de achterzijde te benaderen.
Ook voor uw eigen veiligheid en van uw huisgenoten verdient het aanbeveling
om hiernaar te kijken, eventueel in samenwerking met uw buren.
Sfeervolle tuinverlichting kunt u realiseren met 12 Volt halogeen of LEDverlichting.
Dit is veilig in gebruik, de LED-verlichting is bovendien duurzaam en
energiezuinig.
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Buitenverlichting moet aan extra eisen voldoen.

De armaturen moeten waterdicht en van een slagvaste behuizing zijn.
Bij voorkeur op een hoogte van 2,7m en automatisch inschakelen met een
schemerschakelaar.
Een energiezuinige (LED)lamp is ook hiervoor geschikt als deze permanent
brandt.
Verlicht de bereikbare ramen en deuren, ook de zij- en achterpaden.

Extra aandacht is gewenst tijdens bijzondere situaties, zoals verbouwing, en
bijvoorbeeld schilderwerk, waarbij er een permanente stijger voor uw woning
staat.
De ramen op de verdieping zijn nu ineens erg makkelijk bereikbaar geworden.

Ook trappen, ladder, en zelf uw containers moeten worden vastgezet aan een
stevige ketting, zodat deze niet als klimmateriaal kunnen worden gebruikt.

Voor ramen en deuren op de verdiepingen geldt, dat deze bereikbaar worden
geacht als er een balkon of plat dak aan grenst, dat tot 3,5m hoogte vanaf de
begane grond reikt.

Wilt u gebruik maken van schrikverlichting, dan gebruikt u een (waterdichte)
bewegingsdetector die onbereikbaar is gemonteerd, en niet is gericht op bv.
bomen en struiken die bewegen in de wind.
Let er ook op dat de lamp niet verblind als u thuis komt, en niet op de buren is
gericht.
Veilige armaturen (behuizingen) zijn voorzien van een keurmerk en een IPklassificatie

Ramen op de begane grond tot 2,4m hoogte moeten worden beschouwd als
bereikbaar.

Ook daken die doorlopen tot 2,4m hoogte boven de grond, met een dakhelling
minder dan 30 graden, zijn opklimbaar.

Lichtkoepels in bereikbare daken kunnen worden gebruikt om binnen te komen.

(Minimaal IP43 of hoger)
Het (halogeen)lamp moet minimaal 500W zijn om als schrikverlichting te
kunnen dienen.

Lichtkoepel
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Kluis
Kostbare zaken zoals computers, laptop, zet u uit het zicht van de inbreker.
Bij voorkeur bergt u deze op in een (inbraakwerende) kast.

Tuin

Hebt u een moderne platte TV, dan kunt u deze tegen de muur bevestigen met
een speciale muurbeugel.

Is uw tuin flink begroeid en is het zicht vanaf de straat ontnomen op de ramen
en deuren, dan kunt u dit terug snoeien.

Sieraden, kunst, antiek legt u in de kluis (inbraakwerende kast) van voldoende
sterkte *)
Deze kast moet altijd stevig zijn verankerd aan de vloer of muur, met
chemische ankers.

*) Voor de keuze van de juiste kluis, kunt u gebruik maken van de Indicatie
Waardeberging volgens de Europese norm EN 1143-1
Speciaal voor particulieren in Nederland is de norm EN14450 van kracht.
Securitylevel 1 € 2.500,- en Securitylevel 2 € 5.000,Kostbaarheden die binnen deze klasse vallen (dus maximaal gelijk aan het
Securitylevel), worden goed opgeborgen in een kluis die aan deze norm
voldoet, en verankerd is.
Is de totale waarde van uw kostbaarheden meer dan € 5000,- dan gebruikt u
de norm EN 1143-1.
Om u te helpen bij de keuze, hebben leveranciers van kluizen vaak een
kluizenwijzer, die u helpt om een goede kluis te kiezen, afhankelijk van het
gebruik.

Geen zicht op de woning

Verlichting
Als u niet thuis bent, laat dan verlichting branden zoals u dat altijd doet.
U kunt hiervoor energiezuinige verlichting gebruiken.
Gebruikt u een schakelklok om deze lampen te schakelen, varieer dan met de
schakeltijden, of gebruik hiervoor een speciale schakelklok die dit automatisch
doet.
Denk ook aan bijvoorbeeld de badkamer en slaapkamer.
Maak daarin een normaal woonpatroon, zoals dat bij u gebruikelijk is.

Kluizen
Behalve tegen inbraak, kunt u ook beschermen tegen brand.
Bij brandwerende eisen gelden in plaats van het bedrag, de tijd die u wilt dat
de kast beschermd tegen brand.

Digitale schakelklok voor gebruik binnenshuis
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